
Let op Jezus!
Vertrouw



Hebreeën 12:1-4

Er is dus een grote groep van mensen die ons door 
hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles 
uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in 
de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam 
zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die 
voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het 
einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten 
we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. 



Hebreeën 12:1-4

Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons 
voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan 
het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij 
daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. 
Denk dus alleen aan Hem. (vestig je aandacht op 
Hem) Hij heeft het verdragen dat de mensen niet 
naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben 
gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet 
moe worden en niet opgeven.



Hebreeën 12:1-4

… Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij 
is onze Leider. 

… Vestig je aandacht op Hem, 

… Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe 
worden en niet opgeven.



Let op Jezus
Markus 6

Niet op wat jij voor handen 
hebt!



Let op
Jezus

• Niet op de 
problemen

• Heb geloof

• Twijfel niet



Markus 5

Jaïrus



Let op Jezus
De schaamte & angst voorbij!
Geloof / vertrouwen
Vrede



Let op Jezus
Soms moet je doof zijn…
Wees niet bang
Vertrouw



Let op Jezus
Matteüs 20

Hou vol!



Let op Jezus

• Niet op je eigen mogelijkheden, vertrouw

• Niet op de problemen, vertrouw 

• Niet op jouw schaamte & angst, vertrouw

• Luister naar Jezus wees selectief doof, vertrouw

• Hou vol, geef niet op, vertrouw



Hebreeën 12:1-4

… Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij 
is onze Leider. 

… Vestig je aandacht op Hem, 

… Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe 
worden en niet opgeven.


